Hello
sunshine!

Heerlijk, de zomer staat voor de deur! Tijd om je huid goed te beschermen tegen zonnestralen.
Etos maakt van insmeren een feestje: in het vernieuwde assortiment zonbescherming vind je
producten waarmee je je huid goed en slim beschermt, voor het hele gezin én voor je hele lijf.
En dat voor een heel fijn prijsje. Kom maar op met die zomer!

We willen je zomerse humeur niet verpesten,
maar wist je dat huidkanker een van de meest
voorkomende soorten kanker in Nederland is?
Om een idee te geven: jaarlijks krijgen ruim
50.000 mensen deze diagnose. Tien jaar geleden
was dat ongeveer de helft. Volgens het KWF is
huidkanker in veel gevallen een gevolg van
uv-straling. Te veel van deze straling beschadigt
huidcellen, in eerste instantie door verbranding
(je huid kleurt dan rood) en op langere termijn
kan huidkanker het gevolg zijn.

Goed en regelmatig insmeren is het advies voor wie
verstandig wil zonnen of een andere buitenactiviteit
op de agenda heeft staan. De zonbescherming in
het gloednieuwe assortiment van Etos beschermen
je huid tegen de schadelijke gevolgen van de zon.
En dat voor superlage prijzen.
Op naar Etos dus en meenemen die zonneproducten
in je handtas, rugzak, strandmand of vakantiekoffer.
Zodat jij heerlijk kunt genieten van zomerse dagen
en zonnestralen. Fijne zomer!

Check de zonkracht
Wist je dat ook in geval van bewolking of als je alleen even dat terrasje pakt, insmeren
nodig is? Met de handige Etos uv-checker weet je precies welke factor je op zo’n
moment het best kunt kiezen. Zo gebruik je hem: leg de uv-checker naast je in de zon
met de indicatorstrip naar boven. Wacht tot de strip verkleurt en lees de uitslag af.

happy sunshine
Etos Sun Spray – SPF 30
Slim smeren
Met deze handige sprayflacon spray je snel en simpel je lijf in: in een
handomdraai ben je beschermd tegen de stralen van de zon.
Een baantje trekken? Geen probleem, de spray is waterresistent!

200 ml

7.45

Niet vergeten om in te smeren
je oren, lippen, de bovenkant van je voeten en de randjes langs
badpak, bikini of zwembroek.

Etos Sensitive Kids Sun Spray – SPF 50+
Voor bolletje & bips
Voor de kleintjes is er de Etos Sensitive Kids Sun Spray: de optimale zonbescherming
voor een jonge huid én zeer geschikt voor iedereen met een gevoelige huid.
Doordat deze zonbescherming (maar liefst SPF 50+) extra waterresistent, vrij van
parfum en kleurstoffen is, is deze erg geschikt voor de gevoelige huid. Vandaag geen
stranddag, maar schooltijd? Smeer je oogappeltjes ’s
ochtends alvast in zodat ze tijdens het buitenspelen ook
beschermd zijn!
250 ml

12.99

Wist je dat
de celdeling bij kinderen sneller gaat dan bij volwassenen en een kinderhuid
soms te weinig tijd heeft om de door zonlicht beschadigde huidcellen te
herstellen? Het gevolg: onzichtbare littekentjes die diep in de huidcellen
achterblijven. Hoe meer littekens, hoe groter het risico dat een kind op latere
leeftijd huidkanker krijgt. Smeren dus, juist bij die jonge, kwetsbare huid!

NIEUW Etos Sensitive Sun Face Cream – SPF 50
In het zonnetje
Speciaal voor de gevoelige huid van je gezicht ontwikkelde Etos deze
zeer milde en parfumvrije face cream sensitive met hoge beschermings
factor. Stop de handige meeneemtube in je tas, zo kun je ook onderweg
je gezicht op tijd en regelmatig beschermen tegen zonnekracht.
50 ml 

6.09

Q&A
Q: Hoeveel zonnebrandcrème moet je gebruiken?
A: Zuinig smeren zorgt voor een lagere beschermingsfactor dan de verpakking aangeeft,
lekker ruim smeren dus. Het advies is 7 theelepels zonnebrandcrème per smeerbeurt:
één theelepel voor hals en gezicht, twee voor armen en schouders, nog eens twee voor
borst, buik en rug en de laatste twee theelepels smeer je op benen en voeten.

happy sunshine
Etos Sun Spray Invisible – SPF 30
Spray it on!
Een milk, lotion, crème of spray: zonbescherming is er in alle soorten
en maten. Het voordeel van deze upside-down spray? Daarmee bereik
je ook díe plekjes waar je zo lastig bij kunt, hoe je de fles ook houdt.
Je gebruikt ‘m heel makkelijk tussendoor, handig tijdens het sporten
bijvoorbeeld. Waterresistent, trekt snel in en voelt niet vet aan.
200 ml

7.89

Tip

Smeer jezelf (of je kind!) ruim 30 minuten voordat je de zon in
gaat in. Zo heeft zonnebrandcrème de tijd om in te trekken.
Herhaal het insmeren na twee uur, of eerder in het geval van
sporten en zweten, zwemmen en afdrogen.

NIEUW Etos Sun Hair Protection Spray
Hulp voor huid & haar
Door zon, zee en zwemwater kan je haar het in de zomer
zwaar te verduren hebben. Nieuw is de Etos Sun Hair
Protection Spray, een musthave voor iedereen met lange
lokken. De spray beschermt tegen uitdrogen en
verkleuren.
150 ml

3.99

Etos After Sun Spray – Aloë Vera
Dorstlesser voor je huid
Na een dagje zon en strand moet je huid herstellen. Dankzij de zon
ligt namelijk uitdroging op de loer. Het gevolg? Minder elasticiteit en
kleine rimpeltjes. Sluit die heerlijke zomerdag daarom goed af en
hydrateer je huid met de verkoelende Etos After Sun Spray Aloë Vera.
Een echte dorstlesser!

75 ml

200 ml

3.
5.49
99

Tip
Bewaar after sun in de koelkast voor een extra verkoelend effect!

De complete lijn van Etos zonbescherming bestaat
uit 33 producten en is vanaf 20 maart verkrijgbaar.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Mooi PR – Michelle van Donge
Over Etos
Etos maakt persoonlijke verzorging bereikbaar voor iedereen in Nederland. We
geloven dat met een goede verzorging de wereld aan je voeten ligt. Elke dag staan
5.000 medewerkers klaar om klanten te verwelkomen en hen een deskundig
en betrouwbaar advies te geven. Het assortiment bestaat uit gezondheids-,
lichaamsverzorging-, baby- en beautyproducten, aangeboden in A-merk en een
goed en voordelig Eigen merk. Dat klanten Etos waarderen, blijkt uit de diverse
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prijzen die Etos gewonnen heeft. Zo zijn we verkozen tot ‘Beste Winkelketen van
2015’ in de categorie ‘Drogist’. Beste Winkelketen van Nederland is de grootste
consumentenverkiezing van Nederland. Ook is Etos al 5 keer verkozen tot ‘Beste
Drogist van Nederland’. Etos werd in 1919 opgericht als coöperatie voor werknemers
van het Philips concern en in 1931 geprivatiseerd onder de naam Etos. Sinds 1973 is
het bedrijf onderdeel van Koninklijke Ahold NV – nu Koninklijke Ahold Delhaize NV.

